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Ročník XV. (IX.) V Praze dne 20. října 1936. ČÍslo 10. 

PD1(OlNí PDAlO 
ČASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNfcH A SOCIÁLNĚ 

POJIŠŤOVACíCH ZÁKONŮ. 

Dr. L. LANGER: 

Je obchodní zástupce zaměstnancem nebo 
. podnikatelem? 

Touto otmou se v poslední době opětně za
bývaly nejvy,šši s'Oud i nejvyšší spráJvní sorud, 
avšak 2Jpůsobem .pro zaměstnance nikterak 
uspo'kojivým. Jen tehdy, Je-li ·O\bClhodní zástup~ ' 
ce 'zaměstnán v pracovním (služebním) pomě'
ru, podléhá příslušnosti pracovního soudu 
i nemocenskému a ,pensijnílffiJU pojištění a jest 
hezpodmineč:ně ·osvobozen od všeobecné daně 
výdělkové i daně z obratu. Ohchodní záJstupci 
zejména za '1lynějších n-epřiznivých hospodář-
ských poměrů mají veliký zájem na tom, a;by 
byli účastni těchto výhod vyplývajících ze 
zaměstnaneckého poměru. 

'Činnost ohchodního zástupce jest odlišná 
od činnosti ostatních zaměstnanců. Vykonává 
svoji činnost mimo provo,zovnu ,zaměstnavate

lovu, a to hlavně na základě vlastní znalosti 
potřeb IzáJkaznÍ'ků a jest proto přirozeno, že 
musí svoji ,činnost vykonávati vke na zálcladě 
vlastní iniciativy a vlastního rozhodování, 
nežli na 'zá:kla;dě rozkazů zaměstnavatele, 'kte
rý nezná potřeby záka2Jník,ů ani jejich poměry 
a nemůže j:ižz toho důvodu udělovati 'Ohchod
nímu 'zá:stupci pravidelné rozka'zy, z,ej,ména mu 
nemůže p'ravi'd.elně přika:zO'vati, 'která místa, 
které zákazníky a v 'které době má návštíviti. 
Je známo, že podle ,četných nálezů nej~yššího 

správního soudu nej's'Ou v pracovním (slu:žeb~ 

ním) poměru ohchodnízástupci, kteří konají 
pravidelně ohchodní cesty z vlastní iniciativy 
a podle svých časo:vých disposic. Ani ta okol
n ,ost, ž,e oIbchodn.í :zástupce má pro svou čin

nost vyhrazený určitý obvod (rayon) a 'že ob
čas koná ohchodní cesty podle pi-íkazů firmy, 
že .při nastoupení od firmy obdržel seznam 
zálmzníků, které jest povi'nen navštěvovati, 
firmě pravidelně oznamuje cestovní program, 
že ohchody uzaVÍrá jménem firmy, na její 
účet a za prodej!ních podmínek firmou stano-

'vených, že tato výlučně rozhoduj,e o tom, zda 
obchod uskuteční 'čili nic a že jest povinen 
firmě podáJvati pravidelné ~rávy o své čin
nos·ti a O'znamovati! j[ svoj,e onemocnění nebo 
jdné zanepr~zdnění, nesmí zastupovati jinou 
firmu, nestačí podle nálezů nejvyššíhO' správ
ního soudu k založení pracovního (služ,ebního) 
poměru. V nálezu č. 11.73-8 Bohuslavovy slhír
ky se pra;ví, že »taková SmlUV1Ú ustanovení, 
která plynou Iz,e samoé podstaty~ dvoustranné 
sm[ouvy, nezakládají pak o sobě ještě podří
zenosti a vázanosti, Clhanťkterisující ;pojmově 
poměr služební a nečiní proto ještě ohchodní
ho lZáJstupce nesamostatným. zaměstnancem 
firmy, není-li tu zvláštních ustanovení, která 
'by svěldčila o jeho podří'zenosti a váJzanosti 
na rozkazy fi!r.mY'«. Podobn.ým ~ůsoibem rolZ
hoduje o těchto otázkáJch též nej1vy:šši soud. 
V rozhodnutí o. 14.6'46 .sbírky Vážného (»'Pra
co'Vní ,právo« č. 2090) vyslorvill .soud, Ž1e '»'PO'd
statným 'znakem služebního poměru jest, 'že 
předmětem smlouvy jlsou sl~hy (práce l, t. j. 
ur1čitá slu~ehní činnos't, ni'koli jen. jejich výsle
dek a že při konáni slU:Ž.eb (prací) jest za
m,ěstnanec povinen říditi se ro:zkazy 'zaměst
navatelovými, ,čímž vzniká: ;poměr vázanosti a 
podřízenosti k zaměstnav:atelovi, pokud jde 
o jehlO činnost, vymezenou služební- (pracov
ní) smlouvou.« Ve sporu, v němž toto rozhod
nutí' bylo vydáno, 'šlo o spor O'bchodního 'zá
stupce proti firmě na základě smil:ouvy, podle 
které firmě .zprostředkoval obchody, IZ nichž 
dostával pů1pr,ocentní p!r'Ovisi. Žalobci nebyly 
předepsány určité' pracovní hodiny, což u oh
chodních záJstupců jest OIb'VykI.é. Podle názoru 
nejvyššího soudu nepřevzal na :sebe ž~dné slu
žební povinnosti, nebyl nikterak podří:zen fiT
mě a firmě ne:š}o o to, ahy si zjednala Služby 
'žalobcovy, ný1brž aby jeho p'rostřednic'tvím 



získala zá:ka'zníky, při čemžžalDhce měl býti 
DdměňDván prDvisí pDdle skutečnéhO' výsled
ku, nikO'li pDdle toho, zda a kDlik vynalDžil 
práce. PDdle § 2 a) zák. č. 131/31 jsou praCDV
ní s.Dudy příslušné rozhDdDvati zeJména ve 
spDrech .o mzdu, provi,si a jiné slU!Žební pDžit
'ky a Ddměny. PDdle § 11 ·zákDna O' sDukrD
mých ,zaměstnancích j.est však prDvise 'z.ákDn
nDU fDrmou mzdy. V důvO'dDvé zprávě k ,zá
kDnu .o pracO'vníchsDudech se praví, že 
prDvise jest fDrmDu platu zamě,stnanc'Ů, »ze
jména v .obchDdech (lprDvisnich agentů) bez 
rozdílu, zdali jde O' Dsoby pracující výhradně 
prO' jedinéhO' zaměstnavatele nebo prO' něko
lik zaměstnavatelů«. 

Při rDzhDdDvání O' Dtázce, je-li advDkát, je
muž byla :při1znána U'I'Ičitá agenda, v služeb
ním pDměru, ne'j.vyš.ší správní sDud v nálezu 
číslO' 4891 sbírky BDhuslavDvy »Nálezy nej
vyšší:hD správníhO' soudu ve vě·cech . finanč
ních« VYSIDVil, že zaměstnáním ve služebním 
pDm'ěru za mzdu dlužnO' pDdle § 11'51 D. z. D. 

ro·zuměti veškeroU. 'činnDst, k j.ejímuž vykDná
vání ,se jistá O'sDha prO' druhDu DSDbu s m I u v
ně ·z a v á žen a ur čit O' u dob u, hez Dhle
du, byla-li úplata výslO'vně ujednána, nebO' 
má-li býti vy:placena předem i ve lhůtách nebo 
pDdle pDStUpu vykDnaných prací (§§ 11.52, 
1154 a 1154a D. 'z. 0'.). Charakteristickým zna
kem pO'měru služebníhO' je závazek dDtyčné 
O'sDby, že dává prO' určitDu dDhu zaměstnava
teli k d i s p O' s i c i s v O' ji p r a c O' vn í s í I u, 
bez Dbmezení na ur1čité dílO' nehD na více urči
tých, CD dO' rDzsahu pO'vahO'u věci Dhraniče-

ný·ch prací, takže nejde O' vykDnání nějakého 
UI1čitě vymezenéhO' díla, resp. někDlika určitě 
vymezených pracÍ (jakO' by tDmu bylO' při 
smlO'uvě O' dílO') , a kdy zaměstnanci za urči
týoh předpokladů přísluší náJrok na smluve
nDU Ddměnu (plat) nebO' její část, i když je 
mu bez jehO' zavinění znemOlžněnD dDtyčnDu. 

práci vykDnati (§§ 11:54b a 115'5 o.z. D.) ~ 

I když se j,8Jko pravid10 podle § 1151 o. z. D~ 
. předpDkládá, že zaměstnavatel služební VýkD-
ny svéhO' zaměstnance ř í d í, takž,e předpD
kladem smlDuvy služební je také vě,tšÍ či men-
ší O'sDbní (rDzhDdovací) .odvislO'st 'zaměstn~n

ce Dd zaměstnavatelé, přece není tím nijak 
vymezenO', dO' jaké míry můíž.e zaměstnanec 

.při výkDnu sl1l'Želb míti možnDst sam.ostatného 
PDStUPDVání, a může tDtD »řÍ'zení« služebních 
výkDnů se strany zaměstnavatele dDjista zále
'žeti i v -prDsMm .přikázání urČité' agendy (na 
př. agendy. právnické, vyžadující advO'kátskDu. 
kvaJ1ifil~aJCi k 's.amostrutném:u, vyřizováJní). 

RO'zhO'dnutí nejvyššíhO' sDudu i nejvy:ššího 
správníhO' SDudu 'O .otázce .pracDvníhD (služeb
níhO') pDměru DbchDdních zástupců, j'im~. naše 
zákDnDdárství důsledně přiznává právní pD
stavení zaměstnance, vyvDlaly snahy O' vydá
ní zákDna O' DbchDdních cestujídch, jenž vše
Dbecně ustanDvÍ, že DhchDdní zástupce, který 
není samO'statným živnD:stníkem, je v praCDV
ním pDměru i tehdy, 'když vykDnává 'zastupi-
telskDu činnDst pDdle vlastní iniciativy a 
vlastní'ch ,časových dispDsic, CDŽ u DibchDdníCih 
zástupců sDuvisí 'se způsDhem jejich činnDstL 

Z rozhodnutí ve věcech pracovních. 
Hrollló'dné slll/ouvy 

2169. 
I. Kolektivní smlouva knihařského p'OIDoc.nictva. 
_ K výklad u pojmu »knihtiskařskébo knihaře«. 
II. Zásada soudní praxe, že individuální smlouvy 
pracovní nemusí přijmout ustanovení kolektiv
ních smluv, netýká se kolektivních smluv, jichž 
změna v neprospěch zamě<;tnance je nepřípustná 
podle zvláštních zákonných ustanovení (vl. nař. 
č. 89/1935 Sb. z. a n.) . Rozh. nej'v. soudu z 16. 

VI. 1936; Rv III 395/36. 

Krajský s'Úd pojal do rozsudku rozhodnu:tie 
o re.kurze žalovanej proti usnesemu súdu prvo
stupňového, ktorým bola zamietnutá sp-olu.pre
kážajúca námietka žalovanej strany. Pokiar ža
lovaná napáda v dovolávacej žia<iosti rozhod
nutte o ISporprekážajúcej námietke, treba dovo
láv:aciu ži:adolsť považovať za dorvolávací rekurz, 
ktorý v pokračO'vaní pred súdmi pracovnými 
Il!ení podl'a UJstanovenia § 36 zák: čís. 131/1931 
Sb. z. a n. prípustný. Podl'a ustanovenia § 540 
Osp. všíma si dovolávací súd z úradu len sporu
prekáž.ajúcich námi,etok podl'a bodu 1. a 2. 
§ 180 Osp. žalovaná namietala, že k prejedna
niu sporu neni pr'íslušný pracovný \Súd, poneváč 
podl'a kolektívnej smlúvy pre strany závaznej, 
má o veci rozhodovať rozhodčí súd. Námtetka, 

že vec patrí rozhodčímu súdu, je sporuprekáža
júcimu námietkou podl'a bodu 4. § 180 Osp.~ 
ktorú § 540 Osp. neuvádza medzi tým i námiet
kami, ktorých dbá dovoláv'3Jcí súd z úradu. Ne
mohlo byť ani preto z úradu k sporuprekáža
júcej námietke žalovanej prihliadp.iUJté. 

Odvolávací súd zistil na základe čleIi\Skej le
gitimácie žalobníkom preukázariej, že žalobník 
j'e ólenom Svazu pomocníctva kTIiihárskeho a prí
buzných odve'bvL Tvrdenie dov:olávacej žiadosti. 
že z predloženej legitimácie bolo patrné, že člen
stvožalobníka zaniklo neplatením príspevkDv, je 
novota, na ktorú nemohol byť vzatý zretef. 
ZistenÍ'e odvolávacieho súdu, že v závode žalova
llIej nie stí zvlá;šbni lmíhvazači pre kníhtlačjareň 
a zvláštni pre kníh-vazačstv:o a že tie isté osoby 
vylmnávaj:ú práce ipre 'Ob[dve OIdJveltvia ZJávodu, 
nebol-o dovoláV'ací ži:adosťOlU naJp8Jd:nJuté, je 
preto pre dovolávací súd smeTodatné. Keďže 
ale je dokázané, že žalobník konal kníhvazačské 
práce ja:k v tlačiaTskom, tak v knifrllárskmn zá
vode žalovanej, není záver, že žalobník bol tla
čiarským knihárom, ku ktorému došielodvolávací 
súd berúc v ohl'ad jak práce žalobníkom sku
točnosti vykonávané, tak okolnosti, že mu bOI 
pl,at až dlo 1. apTíla 1935 vyplá·caný podl'a stup
níc pre tlačiarských knihárov, ani zrejme mýlny, 
ani v rozpore SQ ISptsmi.Okolnosť,že žalobník 
vykonával aj vyššÍe kníhvazačské práce (viaza-
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